
ملشاهدة الصفحة 22PDFفنون
اجلمعة ١٣ اكتوبر ٢٠١٧

بيروت - بولين فاضل

لم تتأخر النجمة اللبنانية هبة طوجي 
في االنضمام إلى صفوف املرحبات مبنح 
املرأة السعودية حق القيادة، حيث أطلقت 
عبر »تويتر« تغريدة أكدت خاللها تضامنها 
مع املرأة الســعودية، فالقــت التغريدة 
الكثير من الثناء لدرجة ان البعض وصفها 
بالثائرة، وهو األمر الذي ردت عليه ابنة 
املسرح الرحباني بالقول إنها ثائرة عند 
اللزوم، فكم باحلري حني يتعلق األمر 

بحقوق املرأة العربية؟
ورأت هبة أن الطريق التزال طويلة 
أمــام املرأة لنيل كامــل حقوقها لكن 
البدايــة مهمة وبالتالــي كل خطوة 
متطــورة ومتقدمة في هــذا االجتاه 
البــد أن حتظــى من قبلهــا بإضاءة 

ومباركة وترحيب.
هذا وتواصل طوجي، التي جتسد 
دور الغجريــة الثائرة في املســرحية 
الفرنســية الشــهيرة »أحدب نوتردام«، 
جتوالهــا مع الفرقة داخل فرنســا لتقدم 
املسرحية األشــهر في العالم، وهي تقفل 
العام بعروض في عدد من مناطق فرنسا 
قبل أن حتط الرحال مع الفرقة في الكرملني 
في روســيا، ثم تنتقل منها في جولة في 
أرجــاء كندا. قبل ذلك كانت هبة قد ذاقت 
طعم جناح عاملي آخر في الصني وحتديدا 
في شنغهاي التي قدمت فيها إلى جانب 
أربعة فنانني فرنسيني خمس حفالت في 
غضــون ثالثة أيام، وقد وقع االختيار 
عليهــا انطالقا مــن كونها تؤدي دور 
»ازميرالدا« في املسرحية فيما الفنانون 
األربعة اآلخــرون يؤدون أدوارا في 
مســرحيات فرنســية أخــرى مثل 

»روميو وجوليت« و»موزار«.
وكان من الالفت هتاف اجلمهور 
الصيني باسم هبة وانتظرها خارج 
املسرح وحلق بها إلى الفندق لتقدمي 
الورود والهدايــا وهو ما فاجأها 

كثيــرا قبل ان تعلم مــن منتج هذه العروض 
ان اجلمهور الصيني متابع دقيق للمسرحيات 
الغنائيــة الفرنســية ومتعلــق بأبطالها ومن 

بينهم »ازميرالدا«.
وتقول هبة إنها قبل سنوات لم تكن تتصور 
نفسها تغني في حفل ضخم في الصني واجلمهور 
في منتهى التفاعل معها، مشيرة إلى انها غنت 
في شنغهاي أغنيات شــهيرة من الريبرتوار 
املسرحي الفرنسي وأضافت إليها أغنيتها »ال 
بدايــة وال نهاية« فتفاعل احلضور معها على 
غــرار مــا يحصل في كل مرة وفــي كل مكان، 
وهو ما ترده هبة إلى ما مييز هذه األغنية من 
موســيقى وتوزيع وأداء. وعن مذاق العاملية 
بالنسبة إليها، قالت ان ما يعطي العاملية مذاقا 
أحلــى هو العودة في كل مــرة إلى لبنان إلى 
املكان الــذي انطلقت منه وملــس مدى تقدير 

الناس لها وافتخارهم بها.
وعــن منحها لقــب ملكة املســرح من قبل 
معجبيها وما إذا كان األمر يعنيها، أوضحت أن 
األلقاب واجلوائز ليست هاجسا عندها وبالتالي 
ليست من النوع الذي يشترط أن يسبق اللقب 
اسمها، ملمحة في الوقت نفسه إلى أن كل لقب 
حتمله يؤثر فيها وهو موضع تقدير بالنسبة 
إليها.  وردا علــى مطالبة البعض لها بتقدمي 
أغنيات ال حتاكي فقط النخبة وتكون بالتالي 
قريبة من الناس العاديني، رأت أن على الناس 
وحتى اإلعالميني التعمق في األعمال التي تقدمها 
مع أسامة الرحباني واالستماع جيدا إليها قبل 
إطالق األحكام، الفتة إلى أن تطورا طرأ بني أول 
ألبوم لها وأحدث البوم أصدرته وبالتالي بات 
فــي رصيدها أغنيات من النوع الراقص أو الـ 
»بوب« مثل »أول ما شفتو« و»يال نرقص«، أما 
اجلوهر فبقي نفسه ألن هذا ما يصنع هويتها 

مع أسامة ومييزها عن اآلخرين.
وأكــدت هبــة أنها تقدم ذاتها فــي أعمالها، 
مشــيرة إلى أن محبيها باتــوا كثرا، علما بأن 
أكثر متابعيها كما تقول هم فئة الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بني ١8 و٢4 سنة، وهي على 
قناعة بأن مهمتها هــي تثقيف اجليل اجلديد 

وتقدمي ما يساهم في إعالء ذوقه املوسيقي.

ماذا فعلت في اجلمهور الصيني؟!
هبة طوجي ..

يارا: البعض ينشرن 
مالبسهن إلخفاء فشلهن!

ليلى غفران: أعداء النجاح يحاربونني
بعد أن ابتعدت لفترة عن الســاحة الغنائية، قررت الفنانة املغربية ليلى غفران العودة وبقوة، فقد أنهت 

تسجيل ما يقرب من نصف أغنيات ألبومها الغنائي اجلديد، الذي تعاونت فيه مع كبار امللحنني والشعراء 
واملوزعني، وحتضر حاليا لباقي أغنيات األلبوم كي يكون جاهزا لطرحه في األسواق خالل الفترة املقبلة. 

وقد قررت غفران تغيير اللوك اخلاص بها استعدادا لتصوير كليب غنائي أيضا فور طرح األلبوم، حيث 
أنقصت وزنها بعد أن زاد أخيرا من خالل اتباعها نظاما غذائيا قاسيا وتدريبات رياضية شاقة يوميا، 

وقالت: انتهيت من تسجيل ست أغنيات من األلبوم، وأنا حاليا في طور اختيار أغان جديدة لضمها 
إليه، خصوصا أنني أتعاون فيه مع امللحن ســامي احلفناوي والشاعر خالد صالح، ويحرص كل 

منا على تقدمي أفضل ما لديه، لذلك ال نتسرع أبدا في خطواتنا، ونفكر مليًا قبل ضم 
أي أغنية جديدة الى األلبوم، وحتى اآلن لم أستقر على عدد أغانيه ولم أحدد 

اسما نهائيا له، كما أستعد لتصوير كليب غنائي.
وحول عملها في الفن وهل تعرضت حلروب خالله أو قابلت أعداء 

النجاح، قالت غفران، في تصريحات صحافية لها: قابلتهم مرارا، وقد 
واجهت صعوبات ومشاكل كثيرة بسبب أعداء النجاح، لكنني كنت 

أجنح في التصدي لهم، وأقول دائما: »الكالب تنبح والقافلة تسير«.

عبد الحميد الخطيب

كشف الفنان صادق بهبهاني عن خطة شركته 
»آرتست لإلنتاج الفني« في الفترة املقبلة، وقال: 
قدمنا هذه السنة في موسم العيد عمال مسرحيا 
خاصــا بالطفل بعنوان »جزيرة كيدزايريا« من 
تأليــف خالد اخلشــان واخراج عبــداهلل البدر 
وبطولة حمد العماني وهيا عبدالســالم وليلى 
عبداهلل وفؤاد علي ومجموعة من الفنانني الشباب، 
والعمل عبارة عن رسالة تربوية للطفل، واشرف 
علــى النص الكاتبــة عواطف البدر، ونســتعد 
الستكمال العروض عبر جولة خليجية قادمة.

وعــن جديــده، قــال بهبهاني فــي تصريح 
لـ»األنباء«: كلفت قبل فترة من املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب ومسرح اخلليج العربي 
بإخــراج فيلم توثيقي عن حياة الكاتب الراحل 
محمد الرشود، وظهرت فيه مجموعة من الفنانني 
مثل عبدالرحمن العقل وداود حســني وانتصار 
الشــراح وولد الديرة ومحمد العجيمي وطارق 
العلي وحســن البــالم وآخرون ممــن عاصروا 

املرحــوم أبو صقــر، وعرض في افتتــاح مهرجان 
الكوميديا للمسرح.

وتابع: كما انتهيت من فيلم توثيقي حلفل املطرب 
الراحل عبداهلل فضالة، بتكليف واختيار من مركز 
جابر الثقافي واملخرج بدر محارب، ويشــارك فيه 
عدد من الذين عاصروا الراحل، على ســبيل املثال 
املطرب الكبير شادي اخلليج واإلعالمي الكبير محمد 
السنعوســي وآخرون في مجال األغنية الكويتية، 
مستدركا: وعلى صعيد إخراج األفالم الروائية هناك 
نصان أعمل عليهما منذ ســنتني ليتم اختيار واحد 

منهما للعمل فيه خالل املرحلة املقبلة.
وأضاف صادق: بطبعي أركز على أن يكون الفيلم 
الكويتي به فكرة ونصا، نحن من نصنعه ونبتكره 
لنقدم شيئا يليق بنا وبفننا السينمائي بعيدا عن 
بعض مما يقدمون أفالما أفكارها مسروقة من األفالم 
األجنبية وغيرها، فهذا أمر معيب لألســف ويشوه 
صورتنا الفنية أمام العالم، لذلك أحرص على صنع 
الشيء اجليد لتقدميه في مجال السينما الذي عملت 
به منذ سنوات عبر أفالم روائية قصيرة شارك فيها 
أهم جنوم الكويت، وكان لها نصيب املشــاركة في 

أهم املهرجانات العاملية السينمائية.
وعن املسرح، قال: أنا ابن املسرح وخريج املعهد 
العالي للفنون املسرحية، وكانت لي مشاركات في 
السنة املاضية كتمثيل ضمن عروض »اليف شو« 
التي عمل عليها محمد احلملي، عبر مسرحيتني مع 
زمالئي الفنانني، وأنا أفضل وأحب التمثيل باملسرح، 
ألنه يجعلني أنطلق أمام اجلمهور، وأيضا مثلت بحفل 
تكرمي عبداحلسني عبدالرضا مبسرحه في الساملية.

أما بخصوص الدراما التلفزيونية، فقال: هناك عدة 
نصوص أقرأها لتقدميها الى التلفزيونات إلنتاجها 
خــالل املرحلة املقبلة، لكن لم يتم االســتقرار على 
نص، وقد كانت لي مشاركات درامية كثيرة سابقا 
وكان هدفي منها هو التمثيل مع الكبار من رواد الفن 
الكويتي، ألنه يشرفني أن يرتبط اسمي باسمهم، كما 
شــاركت مع غيرهم، وكان آخر عمل درامي لي قبل 
ســنتني بعنوان »مسكنك يوفي« وقد القى النجاح 
وهلل احلمــد، مســتطردا: الفنانون الرواد أسســوا 
لنــا الفن، وتربينا على أعمالهم، لذلك أحرص على 
املشاركة في أعمالهم، وهذا ليس قصورا بالشباب، 
لكــن الكبار غيــر من حيث النصيحة والتشــجيع 

الدائم لي والذي ال يأتيني إال منهم.
وأردف بهبهاني: عرضت علي العديد من األدوار 
خالل السنتني املاضيتني، لكنني رفضتها لعدم 
اقتناعي بها وبفكرة العمل، حيث إنها أصبحت 
»ماصخة« وتتشــابه مع بعضهــا بعضا، لذلك 
اجتهت لإلخراج السينمائي والتمثيل باملسرح، 
مشيرا الى أن هناك كالما مع أحد املخرجني للدراما 
بــأن يكون في مسلســل خالل موســم رمضان 
املقبــل، لكن الى اآلن لم يحــدد األمر، وأكمل: ما 
يهمني هو الدور اجليد وليس الظهور من أجل 

الظهور واملادة.
وبسؤاله عن الدراما اإلذاعية، أجاب: شاركت 
فقــط في عملــني ألجل الفنــان الكبيــر الراحل 
عبداحلســني عبدالرضا، فهــو األب الروحي لي 
واملعلم، حيث أســند لي دورا معه في مسلسل 
»ســواها البخت« ومسلســل »أحالم الزرازير« 
الذي ألفه بنفســه، أما األعمــال اإلذاعية الباقية 
فليــس لي أي دخل فيها ولم أشــارك بها، فقط 
اقتصرت مشاركاتي بالدراما اإلذاعية مع الراحل 

بوعدنان، رحمه اهلل.

بهبهاني في مهرجان كان.. ومع »شادي اخلليج« اثناء تصوير فيلم عن املطرب الراحل عبداهلل فضالة صادق بهبهاني مع الفنان الكبير الراحل عبداحلسني عبدالرضا صادق والنجم املصري القدير يحيى الفخراني

في احللقة األولى، من املوسم الثالث من برنامج »لهون 
وبس«، استقبل اإلعالمي هشام حداد الفنانة يارا عبر 

قناة »LBCI«. وأكدت يارا في سياق احللقة أن أغانيها 
وأعمالها تتحدث عنها، وانها ليست بحاجة للمشاكل 
حتى تثير اجلدل، ولفتت إلى أنها تهتم كثيرا بكرة 
القدم والعبها املفضل هو ميسي، كما قالت إن لديها 
عشقا كبيرا لهذه اللعبة ومليسي، وقالت: هذا شيء 
أحبه وال أتضايق من انتقادات البعض لي في 
هذا املوضوع، مشيرة إلى أن أغنية »ضاربة« 
هي أهم بالنسبة إليها من نشر صور ملالبسها 
وأحذيتها، وتابعت: »البعض ميكن ينشرون 

هذه الصور ليخفوا فشلهم«.
وعن سبب عدم تقدميها ألغاني الدبكة، 
قالت إنها إذا كانت لديها النية ستقدم على 
ذلك، لكنها تركز اآلن على النمط الغنائي 

الذي تقدمه جلمهورها.
وحول االنتقــادات التي تتعرض لها 

بخصوص مالبسها التي ترتديها ويصفها 
البعض بأنها »محتشمة كثيرا«، ردت يارا 
بأن ما ترتديه يشبهها وهي فنانة من الناس 

وتعيش حياتها بشكل طبيعي جدا.
وعما كتبه لها الفنان وسام األمير، حيث 

وصفها بأنها »ملكة اإلحساس« في حني ان هذا 
اللقب معروف للفنانة إليســا، فردت يــارا بأنها لم 
تفكر بهذه الناحية وأعادت التغريدة احتراما لوسام 

األمير، وأكدت أن األلقاب ال تعنيها.

انتهى من فيلم توثيقي لحفل المطرب الراحل عبداهلل فضالة

صادق بهبهاني لـ»األنباء«: رفضت العديد من األدوار  ألنها »ماصخة« 
وعيب على البعض سرقة األفكار من األفالم األجنبية!

صادق بهبهاني

مبناسبة اختيارها عاصمة للثقافة العربية، أقيم قبل أيام في 
مدينة األقصر في مصر، ملتقى الشــارقة للسرد، الذي نظمته 
دائرة الثقافة في الشارقة، حتت عنوان »القصة القصيرة ورهان 
التجديد«، والذي شارك فيه عدد كبير من النقاد وكتاب القصة 
في الوطن العربي. وقد شــاركت من الكويت د.سعداء الدعاس 
ضمن محور »القصة القصيرة والشبكة العنكبوتية، تواصل أم 
انقطاع«. وتناولت الدعاس في ورقتها العالقة بني القصة القصيرة 
وشبكة االتصاالت عبر مستويني، النشر اإللكتروني من جهة، 
باعتباره وســيطا حيويا لنشر وتسويق املنجز األدبي، والبناء 
القصصي من جهة أخرى، مبا أن دور االنترنت ال ينحصر في 
وظيفته كوسيط لنقل املادة املكتوبة فحسب، بل يتجاوزها إلى ما 
هو أكثر أهمية عبر تشكيل أدوات الكاتب، والتأثير على مصادره 
االبداعية، وبالتالي تقنياته ولغته. وقد جتسد ذلك بالتطبيق على 
العديد من القصص القصيرة احمللية والعربية، التي اســتفادت 
من العوالم اجلديدة لالنترنت سواء في تقنية الكتابة، أو تشكيل 

سعداء الدعاس في ملتقى الشارقة للسردمالمح الشخصيات وبناء احلدث. 

عبداهلل القعود يستعد لـ »أوبريت الدولة«
احمد الفضلي

يواصل امللحن عبداهلل القعود اســتعداداته اخلاصة بالتحضير 
ألوبريت الدولة، وهو العمل الذي يشــرف عليه القعود في كل عام 
ويقام فــي قصر بيان بحضور صاحب الســمو امير البالد، حيث 
عقد القعود اجتماعا مع أمني عام سر اللجنة العليا لالحتفال باألعياد 
واملناسبات الوطنية الشيخة أمثال األحمد الصباح، وشهد االجتماع 
مراجعة كافة االمور اخلاصة باالوبريت منها امور ادارية واخرى امور 

تتعلق باالختيارات اخلاصة بطاقم العمل.
ومن املنتظر ان ينتهي القعود في االيام املقبلة من وضع االسماء 
املرشــحة للمشاركة في العمل الذي على االرجح ان يشمل اكثر من 
10 لوحات غنائية مت ترشيح عدد من النجوم للمشاركة بتنفيذها، على 
مستوى امللحنني والشعراء، منهم عبداللطيف البناي وساهر وأحمد 
الشرقاوي ومنصور الواوان، ومن امللحنني هناك اكثر من اسم مطروح 
مثل أحمد احلمدان وفهد الناصر وفهد احلداد واغلبها اســماء سبق 

امللحن عبداهلل القعود مع الشيخة أمثال األحمدان شاركت في االوبريتات الوطنية التي نفذت في الفترة املاضية.

الدعاس تشارك في ملتقى الشارقة للسرد


